


Disabilitas Mental

• Cognitive, affective & behavior

• Distress, significant impairment,
maladaptive

• No social interaction, full
participation

• Disfunctioning



Anxiety BipolarDepression Skizofrenia

Gangguan
Kepribadian



• 450 juta orang dengan masalah kejiwaan
• 21 Juta Skizofrenia, 35 Juta MDD, 47,5 juta dimensia, 66juta BD
• Bunuh diri menjadi penyebab kematian pertama di Asia 

Tenggara pada usia 15-29 tahun
• Bipolar menjadi penyebab disabilitas ke 6 di dunia
• Depresi diprediksi akan menjadi penyebab disabilitas ke 2 pada

tahun 2020

Data mengenai gangguan mental di dunia

Sumber: WHO



• 20 juta orang dengan gangguan jiwa, 1 juta diantaranya mengalami
gangguan jiwa berat

• Aceh dan DIY adalah profinsi dengan kasus gangguan jiwa terbanyak yaitu
2,7 kasus / 1000 penduduk

• Hanya 9% penyintas depresi yang minum obat / menjalani pengobatan
medis

Data mengenai gangguan mental di Indonesia

Sumber: Riskesdas



Permasalahan PDM di Indonesia

• Kurangnya edukasi kesehatan mental
• Kurangnya jumlah fasilitas kesehatan
• Akses ke fasilitas kesehatan sulit
• Minimnya jumlah tenaga kesehatan < 1000 Psikiater
• 5 Provinsi tanpa RSJ (Banten, Kep. Riau, Gorontalo, Sulawesi Barat, 

Papua Barat) Beberapa Profinsi minim Psikiater (Maluku, Papua, dll)
• Distribusi obat-obatan & biaya terapi yang mahal
• Mengalami kekerasan dari keluarga atau orang terdekat serta

Penelantaran keluarga bahkan pasung





Public Stigma Self Stigma Label 
Avoidance

Prejudice
(Stereotype)

He is dangerous. I am unreliable Diagnosis mental 
illness means 
“Crazy”

Discrimination Employer refuses to 
hire person with 
mental illness

People with mental 
illness does not take 
on a new tasks

Individual refrains 
from going to the clinic 
to seek help

STIGMA = NEGATIVE STEREOTYPE
Fenomena dimana seorang individu dengan atribut

yang sangat didiskreditkan oleh masyarakatnya ditolak sebagai akibat dari atribut.
Stigma adalah proses di mana reaksi orang lain merusak identitas normal.

- Erving Goffman



Stigma terjadi karena:

• Presepsi negatif yang beredar di masyarakat, selama
bertahun tahun, bahkan berabad - abad, termasuk
dalam film –film, sinetron, social media, dan media 
mainstreem dll

• Kurangnya edukasi yang baik terhadap masyarakat
mengenai gangguan jiwa

• Adanya garis batas yang tegas antara “NORMAL” dan
Orang Dengan Gangguan Jiwa



Efek dari stigma:

• Shame (Malu dan menarikan diri dari lingkungan
sosial, malu mencari pertolongan)

• Blame (Rasa menyalahkan diri atau saling
menyalahkan)

• Hopelessness and distress (Keputusasaan, 
tertekan)

• Misperception in the media (Terbentuknya citra
diri yang buruk di media)

• DISKRIMINASI dalam dunia pendidikan dan
pekerjaan, hak pilih,





Efek negatif dari permasalan gangguan mental:

• Penurunan produktifitas negara
• Beban financial negara
• Pelanggaran HAM, PDM rentan mendapatkan

kekerasan, penelantaran sampai pasung
• Kerugian negara akibat peningkatan

penyalahgunaan NAPZA
• Meningkatnya kriminalitas



Kebijakan Pemerintah Indonesia

• Ratifikasi CRPD
• UU no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa
• UU no 8 2016 tentang Disabilitas
• RPP (Perencanaan, Penyelenggaraan, Evaluasi perlindungan dan

pemenuhan hak PDM)
• RPP Akomodasi yang Layak (Peradilan)
• RPP Akomodasi yang Layak (Peserta Didik)
• RPP Kesejahteraan Sosial Re/habilitasi
• RPP Hak atas Pemukiman dan Pelayanan publik
• RPP Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
• RPP Konsesi dan Insentif Dalam Penghormatan Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas



Kebijakan di luar negri

• Sistem pencegahan bunuh diri di Korea

• Posisi mentri khusus pencegahan bunuh diri di Inggris

• Program preventif ODMK agar tidak menjadi ODGJ di USA

• Program kesehatan mental di sekolah (Australia)

• Community Mental Health Center yang baik di negara2 maju
seperti USA, Australia dan UK



Harapan
Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat melakukan edukasi kesehatan jiwa. 

Pemerintah ,media massa, sekolah, kampus, kantor, RT/RW.

Kesadaran akan kesehatan jiwa meningkat, masyarakat akan lebih sadar dan segera
berkonsultasi ke ahli saat merasakan gejala gangguan jiwa.  Diimbangi dengan

peningkatan sistem pelayanan kesehatan (Reformasi sistem layanan kesehatan jiwa)
Meningkatkan pemulihan atau rehabilitasi berbasis masyarakat (Community based 

recovery)

Stigma akan berkurang karena setiap individu sudah menyadari bahwa kesehatan jiwa
sama pentingnya dengan kesehatan fisik.  Dukungan bagi mereka yang mengalami
gangguan jiwa semakin baik.  Berkurangnya diskriminasi.

Kesehatan jiwa masyarakat Indonesia yang lebih baik



 Komunitas nirlaba yang bergerak di bidang kesehatan jiwa
yang memberikan lingkungan yang ramah bagi penyandang
disabilitas mental.

 Bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, meningkatkan
kesadaran akan kesehatan jiwa, mengeliminasi stigma, dan
menciptakan pemulihan berbasis komunitas sebagai salah
satu metode therapy.

Bipolar Care Indonesia



• Psikoterapi Kelompok (CBT)
• Psikoedukasi
• Kelompok dukungan sebaya
• Art Therapy, Kelas menulis
• Online Support Group
• Support Group & Kumpul Bareng
• Perayaan Hari Bipolar
• Kampanye Kesehatan Jiwa
• Perayaan Hari Kesehatan Jiwa
• Advokasi dan Kegiatan bersama komunitas 

lain
• dll

Kegiatan Tantangan

• Stigma
• Minimnya SDM yang concern 

terhadap isu keswa.
• Pendanaan Kegiatan





















www.bipolarcareindonesia.org

bipolarcare.indonesia@gmail.com

Twitter @BipolarCareInd

Instagram “bipolarcare.Indonesia”

Facebook “Bipolar Care Indonesia”

Bipolar Care 

Indonesia


